
Akoestische 
Schermen  

Beperk nagalm en baken
rust- en werkzones af

met bureau- en voetschermen.

Goede akoestiek voor een gezond binnen-
klimaat in een flexibele, multifunctionele  

leefruimte, op maat van jouw interieur.

Design your comfort. 
Sounds like silence.

www.doxacoustics.be



Om de akoestiek in ruimtes te verbeteren, 

bieden de akoestische schermen van DOX 

Acoustics een gepast alternatief of aanvulling 

op akoestische wand- & plafondpanelen. Verplaatsbare 

scheidingswanden of bureelschermen zijn te integreren 

in elk interieur. 

Dankzij hun eenvoudig en flexibel ontwerp passen onze 

schermen zich aan aan alle configuraties. Aanpasbaar 

en eenvoudig te installeren, ze brengen uw werkruimte 

kleur, aangename akoestiek en privacy.

Akoestische 
Schermen  

 Aangename akoestiek: akoestisch alternatief/ 

 aanvulling op wand- & plafondelementen

 Kleur: neutraal of kleuraccenten en prints

 Privacy: visuele afscherming & afbakening van  

 rust- & werkzones

 Veiligheid & hygiëne: vrijwaring van social 

 distancing & bescherming tegen besmettingen

Draag bij tot een gezond binnenklimaat.

Bureau- of voetscherm

Enkel of gekoppelde schermen

Gestoffeerd, naakte afwerking, transparant

Losstaand, geschroefd, geklemd, op wielen, …

TYPES & ACCESSOIRES



 ✓ duurzaam & kwaliteit

 ✓ verplaatsbaar & eenvoudig te plaatsen

 ✓ modulaire opstelling & samenstelling

 ✓ standaard of maatwerk

 ✓ keuze uit verschillende materialen, textielsoorten, kleuren,
   vormen, etc. 

 ✓ integreerbaar in elk interieur

 ✓ made in Europe

VOORDELEN

Om de bescherming tegen besmettingen in ruimtes te verbeteren, 

combineer de geluidsabsorberende schermen met transparante 

delen. De transparante schermen bieden een zeer kwaliteitsvolle 

oplossing die lang zal kunnen meegaan. De schermen zijn gemak-

kelijk te plaatsen en integreerbaar in elk interieur. 

 ✓ Reinigbaar met ontsmettingsmiddel

 ✓ Afbakening social distance

 ✓ Krasvast

VEILIGHEID EN HYGIËNE

Speel met combinaties
in kleur, vorm, materiaal

en transparantiegraad



 ✓ Hoogwaardige producten

 ✓ Acoustics as a Service

 ✓ Projectmanagement

 ✓ Geluidsmeting

 ✓ Maatwerk

 ✓ Montage

DOX-SERVICE

Nood aan
een project op 
maat?

Maak een afspraak voor
advies op maat van jouw
project: info@doxacoustics.be
of +32 (0)3 309 14 22.

www.doxacoustics.be DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

Wand- & Plafondpanelen

Baffels & Plafondeilanden

Akoestische Schermen

Akoestische Bekleding

Akoestisch Meubilair

#designyourcomfort #soundslikesilence


